UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
PRORECTORATUL PROGRAME DE STUDII ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2020
În conformitate cu prevederile O.M.E.C. nr. 4303/2020, candidații înscriși la examenul de
obținere a gradului didactic II, sesiunea august 2020, vor susține o probă scrisă care conține elemente
de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității, cu abordări
interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza programelor aprobate de Ministerul Educației și
Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.
Perioada de susținere a examenelor este 24.08.2020 – 28.08.2020.
Graficul de desfășurare a examenelor va fi afișat la începutul lunii iulie 2020 la avizier și pe
adresa www.ucv.ro , secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri.
Lista candidaților înscriși și a documentelor lipsă din dosar va fi afișată la începutul lunii august
2020 pe www.ucv.ro, secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri.
Probele de examen sunt:
-

Pentru - Învățători, institutori și profesori pt. înv. primar– PROBĂ SCRISĂ - pedagogie şi
elemente de psihologie şi de sociologie educaţională + metodica predării limbii şi literaturii
române, metodica predării matematicii.

-

Pentru – Educatoare și profesori pt. înv. preșcolar – PROBĂ SCRISĂ - pedagogie şi elemente
de psihologie şi de sociologie educaţională + metodica predării limbii române și literaturii
pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.

-

Pentru – Profesori – toate specializările –PROBĂ SCRISĂ - test din metodica specialităţii, cu
abordări

interdisciplinare şi de creativitate +

psihologie şi de sociologie educaţională.

Nu se organizează cursuri de pregătire în acest an.

pedagogie care cuprinde şi elemente de

Locul de desfășurare a examenului, precum și ora începerii acestuia vor fi afișate pe site-ul
Universității din Craiova www.ucv.ro, secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri, în jurul datei
de 20.08.2020 , după primirea și verificarea dosarelor de la inspectoratele școlare.
Termenul limită de primire a dosarelor de înscriere de la Inspectoratele Școlare este de 31
iulie 2020.
Candidații care nu au dosarele complete nu vor fi înscriși în catalogul de examen, prin urmare
nu vor susține examenul în această sesiune, dosarele acestora urmând a fi returnate Inspectoratului
Școlar.
Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise va fi de 3 ore din momentul primirii
subiectelor.
Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este 8 (opt).
Pentru participarea la examenul de obţinere a Gradului didactic II, sesiunea august 2020, taxa
de procesare pentru examen este de 200 RON/candidat. Taxa se poate achita la Casieria Universităţii
din Craiova, lângă Facultatea de Agricultură, program – Luni- Joi, @ntre orele 8,30-12,30, sau prin
mandat poştal.
Datele de identificare pentru achitarea taxei prin mandat poştal:

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
PENTRU DIRECŢIA GRADE DIDACTICE-TAXĂ SUSŢINERE EX.GRD.II
COD IBAN: RO68TREZ29120F331700XXXX
COD FISCAL 4553380
TREZORERIA CRAIOVA

Candidații vor prezenta președintelui comisiei de examinare, la intrarea în sala de examen,
dovada achitării taxei.

